
ZPRAVODAJ ã. 24
Pro své ãleny vydává Asociace malífiek a malífiÛ kraslic âR 2019

Úvodník
Milé malífiky a malífii kraslic.

Máme za sebou dal‰í rok a 21. v˘roãí od zaloÏení asociace.
Vûfiím, Ïe jste v‰ichni proÏili hezk˘ a pfiíjemn˘ rok. Mimo kraslic má kaÏd˘ je‰tû

plno jin˘ch aktivit a zálib. To je dobfie, protoÏe máme Ïivot naplnûn˘ a v Ïádném
pfiípadû se nenudíme. Bylo by pûkné, kdybyste nám nûkdy popsali své záÏitky
a tím obohatili obsah na‰eho zpravodaje. Pokud se nesejdeme na nûkteré v˘stavû,
tak vlastnû o sobû nic nevíme. KaÏd˘ rok prosíme o va‰e pfiíspûvky do zpravodaje,
ale ohlas není skoro Ïádn˘.

Máme pfied sebou krásné vánoãní svátky, plné lásky a pohody. Pfieji vám v‰em,
abyste je proÏili v klidu, spolu s tûmi nejbliÏ‰ími!

Ludmila Kubálková

âLENSKÁ SCHÒZE! 
KDY: 12. 9. 2020 od 15.00 hodin

KDE: Hotel JEHLA Îìár nad Sázavou, 

KDE: Kováfiova 214/4

email: filipi@hoteljehla.cz • telefon: 420 731 609 124

Pfiihlá‰ku na schÛzi a ubytování za‰lete do sídla asociace do
konce kvûtna 2020, abychom mohli upfiesnit poãet zamluve-
n˘ch lÛÏek. Dûkuji. 
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Pfií‰tí rok je pro nás nároãn˘, musíme uspofiádat ãlenskou
schÛzi a jsme na to dvû.

SchÛze bude opût ve Îìáru nad Sázavou, v hotelu JEHLA,
kde jsme byli vÏdy spokojeni a pro vás v‰echny je tohle místo
dobfie dostupné. Oãekáváme od vás dostateãnou úãast, proto-
Ïe pro projednání organizaãních vûcí, je nutné abychiom byli
usná‰eníschopní ! Potfiebujeme nejménû 60 % úãast ze v‰ech
ãlenÛ na‰eho spolku. Kdo se nemÛÏe na schÛzi dostavit, mûl
by poslat plnou moc. Zastupovat vás bude Jakub Poulíãek. 

Pfiíprava na ãlenskou schÛzi

● P¤IJETÍ NOV¯CH âLENÒ:
Ilona Hervertová Libotenice
Ivana Pospí‰ilová Litomûfiice
Vlastimila Lennerová Sedlãánky

K dne‰nímu dni máme 201 ãlenÛ, roz-
hodly jsme se nepfiijímat dal‰í ãleny, pro
velkou administrativní nároãnost.

● V¯STAVY V ROCE 2019
Muzeum MimoÀ             
Muzeum Klatovy             
Domov seniorÛ Krabãice
Mûstská knihovna Kraslice
Mûstská knihovna Roudnice n/Labem
Vodní hrad Budynû n/Ohfií
Kostel Sv.Katefiiny Libotenice

● V¯STAVY V ROCE 2020
Mûstská knihovna Kraslice
Kulturní dÛm Libotenice

● DÁREK
Posíláme v‰em mal˘ dárek: magnetku.
ZdraÏení vstupného do galerie.
Plné vstupné 50,- Kã
SníÏené vstupné  25,- Kã

● INVENTRURA KRASLIC
Po skonãení v‰ech v˘stav , jsme se

pustily do nároãné inventury kraslic.
Vûnovaly jsme této práci ãtyfii dny.

Kraslice poãítaly Ludmila Kubálková,

Souãasnû dostáváte v‰ichni závaznou pfiihlá‰ku k úãasti na
schÛzi a vãasné- mu zaji‰tûní ubytování a stravy.

PfiedbûÏnû jsme objednali 50 lÛÏek. Ubytování na noc v ho-
telu stojí 670,- Kã se snídaní, ve dvoulÛÏkovém pokoji. Také
jsme zajistili veãefii, kterou vám asociace zaplatí. Pokud drÏí-
te nûjakou dietu, nebo máte na nûco alergii, dejte nám prosím
vûdût. V‰e se musí zafiizovat v dostateãném pfiedstihu, protoÏe
o ubytování v tomto hotelu je velk˘ zájem. 

NÁVRH na pfiedbûÏné sloÏení v˘boru asociace malífiek a malífiÛ kraslic âR,z.s.

V˘bor: Hovorková Olga Kontrolní komise :

Poulíãek Pavel Libjaková ·árka

Kubálková Drahomíra Kupsová Marie

·kodová Drahomíra     ·kodová Barbora

Kindlová Irena

Do ãlenské schÛze mÛÏe je‰tû dojít ke zmûnám, program bude zvefiejnûn na na‰ich webov˘ch stránkách : galeriekraslic  se-
znam.cz, v mûsíci ãervnu. Pokud se schÛze nemÛÏete zúãastnit, po‰lete nám prosím podepsanou PLNOU MOC, abychom spl-
nili 60 % úãast na schÛzi. Za‰lete nám ji nejdéle do poloviny srpna, na adresu asociace, aby bylo dost ãasu na pfiípravu schÛze.
Ovûfiení podpisu není nutností!

Zdena Kiralyová, Marie Kupsová a paní
Hana Klementová.
Celkem máme 5.193 kusÛ kraslic, 
od 201 ãlenÛ.

● âLENSKÉ P¤ÍSPùVKY.
Pfiikládáme sloÏenku na ãlensk˘ pfiís-

pûvek pro rok 2020. Základní ãástka zÛ-
stává stejná 100,- Kã/ rok.

Dûkujeme v‰em ãlenÛm, Ïe pouÏijí
zaslanou sloÏenku na zaplacení aktuál-
ního pfiíspûvku.

Ve stanovách máme odhlasováno, Ïe
ten kdo neplatí tfii roky po sobû pfiíspû-
vek, bude vyfiazen z evidence ãlenÛ.

● DOTACE
PoÏádli jsme o dotaci místní akãní

skupinu POD¤IPSKO z ústeckého
kraje.

Dostali jsme 42.000,- Kã na nákup 20
kusÛ nov˘ch plastov˘ch vitrin, pro vy-
stavování kraslic. Vitriny nám zhotovila
firma ZNAâKY Kladno. Cena byla
62.000,-. Dfievûné rámy nám vyrobil
místní truhláfi za 4.230,- Kã. 

S vypracováním grantu nám pomohla
pracovnice obecního úfiadu Libote-nice.

● PODùKOVÁNÍ 
Dûkujeme obecnímu úfiadu Libote-

nice, za finanãní podporu ve v˘‰i
30.000,-Kã.

Velké podûkování patfií na‰í dlouhole-
té ãlence paní Danû Zátopkové za fi-
nanãní dar. Jejího zájmu o ná‰ spolek si
velice váÏíme.

Paní Jifiinû Nové za vedení krouÏku
zdobení kraslic duÏinou, paní Ilonû
Hervertové za vedení krouÏku zdobení
kraslic reliéfní technikou, paní Marce-
le Tománkové za vedení krouÏku pa-
liãkování.

● MASOPUST V LIBOTENICÍCH
I letos obcházel obec Libotenice tra-

diãní masopustní prÛvod. Dûti z místní
základní a matefiské ‰koly mají vÏdy ná-
padité masky.S prÛvodem chodí i ma-
minky s koãárky a babiãky. Vesel˘ rej
hudbou doprovází pan fieditel ‰koly. Na
jejich náv‰tûvu se v galerii kraslic tû‰í-
me a pfiipravujeme pro dûti tepl˘ ãaj
a koblihy.

● ADVENTNÍ VùNCE
Jako loni, ve stejném ãase, 5. prosin-

ce, jsme v galerii vyrábûly adventní
vûnce. Zúãastnilo se dost místních Ïen
a pfii pilné práci mûly ãas si popovídat,
vypít kávu, nebo ãaj a ochutnat jableãn˘
závin. Ze sv˘ch v˘robkÛ mûly jistû
v‰echny radost a doufáme , Ïe jim pfii-
spûje k vánoãní pohodû.

(Pokraãování na následující stranû)
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● NÁV·TùVNOST GALERIE
Bûhem celého roku k nám do galerie

kraslic pfiijíÏdûjí turisté a dopfiedu objed-
nané zájezdy. Nedûláme si Ïádnou evi-
denci o poãtu lidí, takÏe pfiesn˘ poãet
náv‰tûvníkÛ neznáme. 

Pfiece jen za celou dvacetiletou dobu
existence jsme se stali znám˘mi po celé
republice a lidé si k nám cestu na‰li.Pfii-
cházejí z âech i ze zahraniãí. My osob-
nû, jsme s poãtem spokojené. A kdyby
jich chodilo více, uÏ bychom to ani ne-
zvládly. Obãas potfiebujeme pomoc od
Ïen z Libotenic.

● ÎIVOTNÍ JUBILEUM
Na konci mûsíce kvûtna oslavila 100

let na‰e ãlenka Ludmila CHarvátová.
Z celého srdce ji v‰ichni blahopfiejeme!

● BUDOUCNOST ASOCIACE
Od na‰í ãlenky paní Dany Zátopkové

jsme v leto‰ním roce obdrÏeli penûÏní dar,
aby asociace mohla i v budoucnu ukazo-
vat a propagovat na‰e tradiãní kraslice.

Po dlouhém pfiem˘‰lení o osudu aso-
ciace a galerie kraslic, jsme se já Olga
Hovorková a Ludmila Kubálková, roz-
hodly pokraãovat ve vedení asociace
je‰tû pût let. Budeme se starat o galerii
a pofiádat jen dvû v˘stavy za rok. Kurzy
pro dûti vedou na‰e ãlenky. Stále jsme
doufaly, Ïe projeví zájem nûkdo mlad-
‰í, kdo bude mít spoustu nov˘ch nápa-
dÛ. Tohle pfiání se nám nesplnilo !
MoÏná, Ïe bude za pût let vût‰í zájem
o vedení asociace. Pokraãujeme jenom
proto, Ïe si nyní mÛÏeme dovolit nûkte-
ré sluÏby zaplatit a ne shánût nûkoho,

kdo je ochotn˘ nám pomoci zadarmo.
Pfiesto, ale ãinnost asociace omezíme
na minimum, protoÏe kaÏdá máme
i jiné zájmy a na nû nám uÏ nezb˘vají
síly. Myslím si, Ïe si nikdo neumí pfied-
stavit kolik ãasu a práce vûnujeme
kaÏd˘ t˘den tomu, aby asociace a gale-
rie fungovala. AÈ se jedná o v˘stavy,
nebo i o provázení náv‰tûvníkÛ galerie.
Také zahrádka u galerie potfiebuje kaÏ-
dou chvíli okopat a hlavnû zalévat.
Scházíme se kaÏd˘ t˘den v úter˘ a co
nezvládneme udûlat a vyfie‰it, si nosí-
me domÛ. Nebo se musíme sejít dal‰í
den. 

KaÏd˘ proÏit˘ rok je znát a po dvaceti
letech dobrovolné práce, jsme uÏ unave-
né!                            Olga Hovorková

pfiedsedkynû asociace 

Splnûní Ïivotního snu
Mimo kraslic a práce v galerii, mám i jinou zálibu. UÏ nû-

kolik let nav‰tûvuji Akademii tfietího vûku - Ateliér v˘tvarka,
v oboru malby. Tímto si plním celoÏivotní sen, kter˘ se mû
v mládí nepodafiilo uskuteãnit. Pfied ‰esti lety se v Roudnici
otevfiela moÏnost nav‰tûvovat univerzitu tfietího vûku, pod pa-
tronací Univerzity Jana Evangelisty Purkynû z Ústí n/L.

Pod vedením lektorky Jitky Kratochvílové, ve spoleãnosti
stejnû nad‰en˘ch seniorÛ, jsem mûla moÏnost vyjet i do Chor-
vatska, malovat krásu pobfieÏí i hor. Ráda maluji pfiírodu
kolem bydli‰tû a krásná údolí na Kokofiínsku. 

KaÏd˘ rok máme moÏnost vystavovat svoje práce v roud-
nické galerii v˘tvarného umûní. Proto jsem mûla v úmyslu
skonãit s prací v galerii kraslic, abych se mohla vûnovat zase
nûãemu jinému, co mû naplÀuje!                     L. Kubálková

Velikonoãní trhy na zámku Aschach - Rakousko
Ráda jezdím na tyto trhy kvÛli sváteãní atmosféfie a nápa-

dÛm lidí, ktefií se této tématice vûnují. Jezdím vlakem, takÏe
„story“ (pfiíbûh) zaãal uÏ v Linci, kde mû ujel vlak do Ascha-
chu. Na pfiestup jsem mûla jen 10 minut, tak neÏ jsem na‰la
pokladny a pak nástupi‰tû, zahlédla jsem jen jak vlak odjíÏ-
dí. Vrátila jsem se k pokladnû, ale tam z toho nedûlali Ïád-
nou vûdu - na Ïelezniãní jízdenku plácli razítko, dali ãíslo
nástupi‰tû a autobusu a jela jsem. Pfiejela jsem obfií most pfies
Dunaj a s mapkou, kde byl zámek u nádraÏí, jsem skonãila
na námûstí. No co, zámek mûl v˘hled na Dunaj, tak jsem to
vzala po nábfieÏí. Po pÛl hodinû jsem byla na konci mûsta,
ale zámek nikde, alespoÀ jsem si prohlédla mûsto.

Tak nazpátek k mostu. Za mostem byla nûjaká obrovská to-
várna, zpustl˘ park a dal‰í továrna. To uÏ jsem se zeptala, kde
je tu zámek - paní mávla rukou do toho pralesa, kdyÏ jsem se
podívala blíÏ, opravdu v tom kfioví byla nûjaká stavba, ale za
plotem a kolejemi. Po pÛl kilometru kolem plotu tam visela
cedule Zámek Aschach. 

Po dal‰ím pÛl kilometru jsem narazila na statek, kde mi na
dotaz, jak se dostanu k zámku, opsal sedlák oblouk asi na
dal‰í kilometr k silnici, která byla vidût v dálce. KdyÏ vidûl,
jak jsem se vydûsila, tak mi ukázal louku s pû‰inou. Tak jsem
to vzala zkratkou. JenÏe vedle bylo pole, kde oral traktor
a otáãel se na pû‰ince. Doma jsem vyle‰tila boty, coÏ mû tady
v té oranici nebylo moc platné, koleãka kufru se v tom ne-
chtûly toãit, takÏe jsem v‰echno nesla v rukách. KdyÏ jsem
toho mûla tak akorát dost, narazila jsem na silniãku, která mû
dovedla k zámku v tom parku, kter˘ vypadal jako by v nûm
spala ta ‰ípková RÛÏenka nejmíÀ tûch sto let.

No kdo sem proboha pfiijde na nûjakou v˘stavu? Pfiijedou
auty, byla jsem uji‰tûna. No na to jsem opravdu zvûdavá.

Zámek sám byl krásn˘, velikonoãnû vyzdoben˘. Jen místo
v˘hledu na Dunaj tam byl dlouh˘, vysok˘ plot a za ním ob-
rovské zásobníky - bylo to pfiekladi‰tû olejÛ z remorkérÛ. Pro-
testy obyvatel nebyly nic platné, developefii a peníze zvítûzily
a zámek byl odfiíznut od mûsta. TakÏe nejen v âechách.

Zámek uÏ byl pln˘ lidí, chystali stoly, bylo se na co dívat.

Byly tu kraslice vy‰krabované, batikované, drátované, ale také
ne zrovná tradiãní, polepené papírem, pefiíãky, obtoãené nitû-
mi a podobnû. Dal‰í velikonoãní dekorace -  perníãky, zajíãci,
kufiátka a jiné. Pomlázky  a proutûné dekorace zdobené buxu-
sem, které si raku‰ané nechávají posvûtit v kostele a pak si
zdobí domácnosti nebo je zapíchnou na pole kvÛli dobré
úrodû. Byl tam stÛl pln˘ vajec, obfiích p‰trosích, bíl˘ch, Ïlu-
t˘ch od p‰trosÛ Nandu a krásnû zelené od Emu. 

A vajíãka holubí, baÏantí, slepiãí, kachní, husí, krÛtí, i od
perliãek. Také tam byly stoly plné kvûtinov˘ch dekorací -
krásné závûsné vûnce, bylo to úÏásné.

Jedno kfiídlo zámku bylo pfiístupné se zafiízením, v‰ude byly
kvûtiny, na stolech velikonoãní peãivo, na stolcích drobné
pfiedmûty - flakony s voÀavkami, hfiebeny, ‰perky, leÏely tam
i kapesní hodinky ( a nikdo nic neukradl! ).

A ‰ok - na v˘stavu dorazilo tolik lidí, Ïe se tam nedalo ani
projít. TakÏe zájem byl velik˘, lidé pfiíjemní, atmosféra úÏas-
ná. OdjíÏdûla jsem plná dojmÛ a velmi spokojená.

Josefa Jordánová  
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Z dûní Galerie kraslic
Na jafie asociace malífiÛ kraslic podala Ïádost, a získala

grant od Místní akãní skupiny Podfiipsko (MAS), kteou zfiizu-
je Ústeck˘ kraj. Z grantu jsme pofiídily plastové rozkládací
vitriny na kraslice. Cel˘ srpen jsme se pfiipravovaly na záfiijo-
vou v˘stavu, na které jsme vitriny pfiedstavily.

Akce se konala v kostele sv. Katefiiny v Libotenicích s ná-
zvem Úspûchy na‰ich dûtí. Musely jsme objednat vitriny, vy-
robit nástûnky, vybrat exponáty a ty nejhezãí kraslice od dûtí
z celé republiky.

Vybíraly se ze soutûÏí, které asociace od roku 2000 vyhlási-
la 6x. Zamûfiily jsme se také na kraslice od dûtí, které dochá-
zely do kurzÛ v Libotenicích. Nakonec bylo vystaveno 347
kraslic od 97 dûtí a nûkteré v˘kresy z grafické soutûÏe z roku
2001, ve které dûti mûly pfievést zpÛsoby malování kraslic na
papír. Dále se vystavily dipolomy, poháry a medaile od ‰ikov-
n˘ch dûtí z Libotenic. Ukázalo se, Ïe spektrum zájmové ãin-
nosti dûtí je ‰iroké a Ïe v nich dosahují pûkn˘ch v˘sledkÛ.

Dûkujeme v‰em, ktefií nám své diplomy zapÛjãili. Také bych chtûla podûkovat za pomoc pfii instalaci expozice
obecnímu úfiadu Libotenice, paní Líbû Francové, Hanû Kle-
mentové, Zdenû Kiralyové, Jifiinû Nové a paní Irenû Kindlové,
která dohodla vystoupení v˘borné zpûvaãky na zahájení v˘-
stavy. Její zpûv posluchaãe uchvátil a v‰em se líbil. ·koda, Ïe
koncert nesly‰el vût‰í poãet obãanÛ.

Také palaãinky v‰em chutnaly!
V pondûlí pfii‰la na prohlídku celá ‰kola z Libotenic a dûtem

se v˘stava moc líbila.
Doufám, Ïe v˘stava zaujala i hodnû cizích náv‰tûvníkÛ, ktefií

pfiijeli v nedûli na kolech a hodnotili v˘stavu jako velmi pûk-
nou.                                                          Olga Hovorková
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Kurzy zdobení ve Zlínû
V fiíjnu roku 2018 jsme opravovali byt v domû, kde sídlí

„Moje dílna“ majitelky Mgr. Zuzany Kubíãkové
Moje dílna je projekt pojící kreativní dílnu a malou domácí

kavárnu.
Je rozdûlena na kavárniãku, útulné nekufiácké prostfiedí, kde

si mÛÏete vychutnat dobrou kávu, pfiírodní mo‰ty, domácí li-
monády a sladkosti. MÛÏete si tu  jen tak posedût, nebo odpo-
ãinkov˘ ãas vyuÏít k tvofiení. 

Volnému tvofiení u kávy tu fiíkájí „otevfiená dílna“. MÛÏe-
te pfiijít kdykoliv v otevírací dobû, dát si nûco dobrého
a u toho si nûco vyrobit. Personál vám rád poradí a pomÛ-
Ïe. Tvofiit mÛÏe kaÏd˘ a stupeÀ zdatnosti tu nerozhoduje. 

Vedle kavárniãky je dále prostor, kter˘ slouÏí jako dílna.
V prÛbûhu dne, kdyÏ neprobíhají Ïádné kurzy, funguje dílna
jako dal‰í prostor pro kavárnu. Veãer pak, kdyÏ je vypsán
kurz, se v dílnû setkávají podobnû ladûní lidé, nechávají
pracovat své ruce a mysl mÛÏe odpoãívat. Tvofiení je krás-
ná uvolÀující ãinnost a ãas, kdy spoleãnû v kurzech trávíte,
je neoceniteln˘.

KdyÏ jsem zjistil, Ïe v plánu kurzÛ není v období velikonoc

Ïádn˘ na zdobení vyjíãek, nabídl jsem paní majitelce, Ïe jí
kurzy zajistím. Domluvili jsme se na pûti sobotách a zdobení
- duÏinou jezerní sítiny, ‰krábané, reliéf, batika a zdobení slá-
mou. Kurzy byly limitované maximálním poãtem deseti úãast-
níkÛ. Na první kurz - zdobení duÏinou, se pfiihlásily jen 4 zá-
jemkynû a nakonec se jedna ze zdravotních dÛvodÛ omluvila.
Pfiiãítal jsem to neobvyklé a neznalé technice zdobení v tomto
regionu. Pfiesto v˘sledky byly víc neÏ dobré. Ostatní kurzy
byly naplnûny na 100% a nûkteré  poÏadavky musely b˘t
i odfieknuty. Mûl jsem sice dostatek ãasu na pfiípravu materi-
álu, ale pfiesto jsem mûl problémy tfieba se ‰krabkami. Nej-
dfiíve jsem si je vykoval a vybrousil, ale ty se nedaly pouÏít.
Bfiitvy jsem nesehnal. Nakonec jsem pouÏil bfiity ze ‰krabky
na skla. Obãas se nám sice stalo, Ïe nûkteré vejce se propích-
lo, ale nakonec byl v˘sledek obdivuhodn˘, jak je vidût na fo-
tografiích.

Na v‰echny kurzy byly pfiihlá‰eny v˘luãnû Ïeny, ale na po-
slední kurz - zdobení slámou jsem mûl i jednoho muÏe. Nedal
se zahambit a jeho v˘sledky byly srovnatelné s v˘sledky Ïen.
Kurzy se líbily jak v‰em zúãastnûn˘m, tak i organizátorÛm
a domluvili jsme se na opakování v pfií‰tím roce.

Pavel Poulíãek

Jarní ãinnost Galerie kraslic
Letos jsme zahájili kurzy malování

kraslic pro dûti i dospûlé. Poslední
dobou mají zájem Ïeny, takÏe na‰e
kurzy jsou dost obsazené. Od ledna vede
kurzy malování voskem Ilona Herverto-
vá. Zdobení duÏinou jezerní sítiny stále
vyuãuje paní Jifiina Nová. 

Na konci bfiezna skonãily kurzy a na‰e
ãlenky zaãaly pfiedvádût své umûní na
v˘stavách a velikonoãních akcích.
První ukázky byly ve VraÏkovû, v kni-
hovnû v Roudnici nad Labem, na hradû
v Litomûfiicích, v M‰ Rohatcích,
v Oseãné, v Chlumãanech u Loun, na
zámku v Ploskovicích.  Tam v‰ude
dûvãata pfiedvedla tradiãní zdobení
kraslic. 

Mezitím jezdí zájezdy turistÛ, ktefií se
pfiedem objednali. V tomto roce je veli-
k˘ zájem o kraslice i náv‰tûvu v galerii.
Ve mûstû Kraslice uspofiádali jiÏ dvacá-
tou jubilejní v˘stavu, kam kaÏd˘ rok po-
síláme nejvíce kraslic a suven˘rÛ s veli-
konoãnímy motivy. Dále jsme pfiipravili
kraslice na vystavy do Klatov, Mimonû,
Krábãic, Budynû nad Ohfií a Roudnice
nad Labem. Nav‰ívil nás sbûratel kraslic
z Nûmecka, byl nad‰en z p‰trosích kras-
lic a nûkolik zakoupil. 

Na‰e lektorky i maléreãky mûly na-
pilno, aby si potfiebn˘ poãet ãerven˘ch
kraslic sbûratel odvezl. V kvûtnu nás
zase nav‰tíví studenty z USA se sv˘m
profesorem a vyzkou‰í si techniku

zdobení. Bûhem velikonoãních svátkÛ
bude v galerii ru‰no, na‰e ãlenky pfii-
vítají oãekávané i neoãekávané ná-
v‰tûvníky.

Drahomíra ·kodová
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Kraslice v Kraslicích
Jako kaÏd˘ rok se konala tradiãní v˘stava kraslic v Krasli-

cích, v termínu od 11.4. do 14.4. 2019. Tentokrát se v‰ak jed-
nalo o 20. (jubilejní) roãník a tedy program byl roz‰ífien. Je
krásnou tradicí, Ïe organizátofii v˘stavy vÏdy osloví ãleny
Asociace kraslic âR, aby buì svou pfiítomností ãi poskytnu-
tím sbírky kraslic tuto akci obohatili. 

Pro zmínûnou Asociaci je tato v˘stava vhodnou pfiíleÏitostí,
jak ukázat krásu lidové tvorby a zároveÀ prezentovat svou ãin-
nost. KaÏd˘m rokem lze na v˘stavû zaujmout nejmlad‰í gene-
raci, která má moÏnost se tímto zpÛsobem seznámit s lidovou
tvofiivostí a objevit v sobû touho nûkterou ze zde pfiedvádûn˘ch
technik se nauãit. V tomto roce byl tradiãní program v˘stavy
roz‰ífien o workshop, kde bylo moÏno si vyzkou‰et nejen zdo-
bení kraslic, ale také tfieba pletení pomlázky ãi v˘robu panenek
z kukufiiãného ‰ustí. 

Za Asociaci kraslic âR se leto‰ního roãníku zúãastnili:
Ivana Sieberová, Josefa Jordánová, Pavel a Jakub Poulíãkové,
Bohumila ·arounová a Lenka Volková. âestn˘mi hosty leto‰-
ního roãníku v˘stavy v kraslicích byli fieditelé knihovny, ktefií
v minulosti tuto akci podporovali. Jmenovitû se jedná o Ivan-
ku ·pundovou, Janu Obstovou a Petra Fridricha. Velice ráda
zmíním i souãasnou paní fieditelku, Alenu Botlíkovou, která
v této tradici pokraãuje. 

Leto‰ní roãník byl tradiãnû zahájen zastupiteli mûsta,
ktefií zmínili v˘znam této akce pro mûsto a jeho kulturní
dûní. Za „Asociaci“ mûl úvodní slovo Pavel Poulíãek, kter˘
hovofiil o historické spolupráci mezi Mûstskou knihovnou
Kraslic a Asociací kraslic âR. V‰ichni úãastnící se shodli,
Ïe uÏ se tû‰í na nov˘ roãník.                                

Lenka Volková

Zdravotní sestfiiãky z USA opût u nás!
Rok se s rokem se‰el a opût v kvûtnu nás poctila druhá v˘-

prava na‰eho známého a kamaráda profesora Petra Rudy
z Ameriky, kdy jiÏ v loni na podzim se ozval s termínem po-
znávacího zájezdu zdravotních sestfiiãek ze stfiední ‰koly, na
které pÛsobí jako uãitel a tak jsme se pfiedbûÏnû dohodli, Ïe si
na to opût udûláme ãas a pfiivítáme dal‰í zvûdavé mladé Ame-
riãanky.  Tûsnû pfied náv‰tûvou Libotenic, jsme si s Petrem
psali, zdali to opravdu klapne, neboÈ se jim vyskytly men‰í
zmûny v plánech a tak se termín akce pfiesunul na 1. kvûtna.
Ihned jsme obvolali na‰e milé zlaté kolegynû z oboru oboha-
cování kulturního dûdictví a v‰echno klaplo jak má.  Nastal
den D a my js me se postupnû sjíÏdûli na domácí pÛdû v Li-
botenicích a netrpûlivû jsme
oãekávali pfiíjezd dal‰í delega-
ce. Dohoda byla ve stanoven˘
ãas a nikdo nikde. JelikoÏ nám
to nedalo, napsal jsem Petrovi,
kde se zasekli a pfii‰la zpráva
z nedalekého Terezína, Ïe se to
tam holkám moc líbí a hodnû se
vyptávají, tak se trochu zdrÏeli. 

Odbila jedenáctá hodina
a najednou pfiijely dvû auta
a z nich vyskoãila na‰e delega-
ce. Pfiivítali jsme se po roce s Petrem jak se patfií a hned jsme
je nahnali dovnitfi aÈ neztrácíme ãas, neboÈ program mûli na-
bit˘.  Sestfiiãky si nejprve prohlédly celou na‰í Galerii za spo-
lupráce pfiekladatele Petra Rudy, bez nûhoÏ by bylo trochu ob-
tíÏné vysvûtlit techniky a práci na‰ich kolegÛ a kolegy násled-
nû jsme se spoleãnû s Tatjanou Loví‰kovou, Lenkou Volko-
vou, Josífkou Jordánovou a Olgou Pûtníkovou vrhly na na‰e
ukázky technik, které jsme se rozhodli pfiedvést. Já jsem uka-
zoval na‰i techniku batikování vãelím voskem, která bohuÏel
aÏ takov˘ úspûch nesklidila, neboÈ nûkteré sleãny mûly pro-
blém se stuÏkou a nahfiíváním, ale i tak se na‰ly nûkteré sest-
fiiãky, které se s tímto problémem zdatnû popraly a nûco pûk-
ného namalovaly. 

Zato lepení slámou s Lenkou Volkovou holky velice bavilo

a nûkter˘m se povedly pûkné kousky, které si pak odvezly
s sebou. Velk˘ úspûch mûl také voskov˘ reliéf na malá kfie-
pelãí vajíãka Tatjany Loví‰kové, které si snad kaÏdá ze sestfii-
ãek odvezla a mÛÏeme snad v‰ichni fiíct, Ïe jsou prostû rozto-
milá. NemÛÏeme opominout ani voskov˘ reliéf Olinky Pûtní-
kové, která své zku‰enosti parádnû pfiedávala a holky zdafiile
tvofiily.  Jako perliãku bych zde rád popsal co mi Petr Ruda
pfieloÏil a to, Ïe se sestfiiãkám líbí Josífka Jordánová, Ïe to je
taková roztomilá paní a stra‰nû krásnû maluje. 

O obãerstvení se nám jako minule postarala Tatjana Loví‰-
ková se sv˘mi luxusními koláãky nad kter˘mi se v‰em dûlali
boule za u‰ima. Inu ãas se nám rychle posouval a celá v˘pra-

va byla nucena se zase posunout dál na dal‰í hezké
místo v na‰í zemi. 
Od kaÏdého z nás putuje nûjaké to vajíãko do jiné
ãásti Ameriky, kde se zase bude mluvit o na‰ich ‰i-
kovn˘ch ãesk˘ch ruãiãkách a tfieba zase pfiijede
nûkdo nov˘, kdo se o nás dozví z doslechu a pfiije-
de se na to podívat sám jako byl tfieba Mark Scha-
effering pfied dvûma lety. Pak uÏ to bylo jen udûlat
tu krásnou fotku pfied Galerií a popfiáli jsme mnoho
‰tûstí a ‰Èastnou cestu a tfieba zase za rok s Petrem
Rudou a dal‰ími sestfiiãkami.

Jakub Poulíãek
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Masopust Z· a M· Libotenice

CENA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Cena se udûluje od roku 2004, za vynikající zásluhy a v˘jimeãné ãiny tûm osobnostem, které sv˘m pÛsobením repre-

zentují v urãité oblasti Jihomoravsk˘ kraj. Jejich slavnostní pfiedávání se uskuteãnilo 5. listopadu 2019, v sále konven-
tu Milosrdn˘ch bratfií v Brnû. 

V leto‰ním roce byla mezi vybran˘mi také na‰e ãlenka asociace paní Franti‰ka Poláãková, za pfiínos v oblasti
folkloru.  V‰ichni ji srdeãnû blahopfiejeme



Kontakt:

Galerie kraslic
Libotenice 40
412 01 Litomûfiice

Olga Hovorková
tel. ã.: 777 653 203

Ludmila Kubálková
tel. ã.: 416 830 274

webové stránky:
www.galeriekraslic.cz
e-mail: galeriekraslic@seznam.cz

Prostá krása
Rukou se dot˘ká‰ té staré,dávné práce
oãima pohladí‰ krásy jednoduch˘ch ãar
a srdce Ti zaplaví nûha.

Vajíãko, ten stál˘ symbol znovuzrození
i v zemích dalek˘ch byl znám.
I tam jej ctili a dávali sv˘m zemfiel˘m jak velk˘ dar

V té na‰í zemi -  devût století
pohfiebi‰tû tajemství svá skryla.
To nebyl jenom sen - jen pravda pravûká
Ïe vajíãko  -  jiÏ na úsvitû dûjin
dávali do hrobu ãlovûka.

Pak bûhem let dárkem pro Ïivé se stala
a lidská ruka na nû pfiání malovala.
Motivy kreseb z pfiírody si brali
i ze své práce, kterou se zab˘vali.

Symbolika vajec  -  známá tolik let 
a my, i v dne‰ní dobû z prastar˘ch skofiápek
uãíme se znakÛm rozumût.

Nûkteré kresby od zla chránit mûly -
jiné zas radostt a ‰tûstí jenom pfiát
aby pfii obfiadech jara
mohli své vajíãko pfiátelÛm darovat.    

Anna Rusová

Pfiejeme Vám krásné a spokojené proÏití
vánoãních svátkÛ a hodnû ‰tûstí a úspûchÛ ve
va‰í tvorbû v novém roce 2020.


